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Tarım Kredi Marketlerin Türkşeker Tarım’dan 650 TL’ye aldığı 50 kg 1 çuval şekeri Şanlıurfa
Valiliğine 1750 TL’den satmıştır.  Böylece Tarım Kredi Marketler, Türkşeker Tarım’dan kg 13
TL'den satın aldığı şekeri Şanlıurfa Valiliğine toptan kg 35 TL'ye sattı. Tarım Kredi Marketlerin
sadece şekeri değil, Şanlıurfa Valiliğine satışı yapılan 20 kalem gıda ürünlerinin hepsini fahiş
fiyattan satmıştır. Satılan ürünlerin fiyatları sırasıyla şu şekildedir; 25 kg Osmancık Pirinç 600 TL,
18 litrelik teneke ayçiçek yağı 810 TL, 1 litre pet ayçiçek yağı 45 TL, 5 litrelik pet ayçiçek yağı
225 TL, 25 kg fasulye 750 TL, 25 kg nohut 725 TL, 25 kg pilavlık bulgur 437,50 TL, 25 kg
kırmızı mercimek 850 TL ve 17 kg yağlı beyaz peynir 1615 TL’ye satılmıştır. AKP iktidarı Tarım
Kredi Marketlerin başarı hikayesi algısını yaratmak için valilikleri üzerinden alımlar
geçekleştirmektedir.
Süt üreticisi çiğ süt prim desteğinin en az 1 liraya çıkarılmasını beklerken Tarım ve Orman
Bakanlığı çiğ süt prim desteklerinin 20 kuruştan 50 kuruşa çıkarıldığını duyurması, süt
üreticilerinin beklentilerini karşılamadı. 
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, 2022 yılı pancar alım fiyatının ton başına 1450 TL
olduğunu açıkladı.
Tarım Kredi Kooperatiflerinin 35 milyar lira gibi büyük bir borç batağında olmasından dolayı
kooperatife ait taşınmaz ve mallar satışa çıkarılmaktadır. Başlıca satışa çıkarılan veya çıkarılması
duyurulan taşınmazlar şunlardır;
Kazan Tarım Kredi Kooperatiflerine ait Kahramankazan’daki 1600 metrekare arsa, lojman, depo
ve hizmet binasının satışı 15 eylülde ihaleye çıkarıldı.

      Aksaray’daki Eskil Tarım Kredi Kooperatifine ait 37 bin 533 metrekare tarla satış ihalesi yapıldı. 
      Ankara’nın Çankaya ilçesinde Merkez Birliğine ait 2 mesken 1 konut satışı ihalesi yapıldı.
      Ankara’nın Altındağ ilçesinde Merkez Birliğine ait 10 kattan oluşan binanın satışı ihalesi yapıldı.
      Eşmekaya Tarım Kredi Kooperatifine ait Konya’da Hazım Uluşahin iş merkezindeki 21 metrekare        
      dükkan satış ihalesi yapıldı.
      Mersin Bölge Birliğine ait Mersin’deki 7 katlık apartman satışı ihalesi yapıldı.
      Mersin Bölge Birliğine ait Mezitli ilçesindeki kargir bina ve arsa satış ihalesi yapıldı. 
      Merkez Birliğinin Ankara Yenimahalle’deki 2 adet 22 bin metrekare arsa satışı ihalesi yapıldı.
      Merkez Birliğinin Ankara Gölbaşı’ndaki 3 bin 441 metrekare arsa satış ihalesi yapıldı. 
      Mersin Bölge Birliğine bağlı Gerdan Tarım Kredi Kooperatifinin 1 adet mesken ve 1 adet dükkan         
      satışı ihalesi yapıldı. 
      Mersin Bölge Birliğine bağlı Kösreli Tarım Kredi Kooperatifinin Ceyhan’daki arsalı kagir ev ve 2 
      katlı bina satışı ihalesi yapıldı.
      Mersin Bölge Birliğine bağlı Kozan Tarım Kredi Kooperatiflerinin Adana Kozan’daki bin 967  
      metrekare arsa ve üzerindeki 2 deponun satışı ihalesi yapıldı



Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2022 yılı çeltik alım fiyatını açıkladı. Buna göre; Baldo grubu
çeltikler 15000 TL/ton, Cammeo grubu çeltikler 14500 TL/ton, Özgür grubu çeltikler 14000
TL/ton, Osmancık grubu çeltikler 13500 TL/ton ve Luna grubu çeltikler için 12500 TL/tondan
alınacak.
Türk-İş eylül ayı “Açlık ve Yoksulluk Sınırı” Araştırmasına göre dört kişilik bir ailenin aylık
gıda harcaması tutarı yani açlık sınırı 7 bin 245 liraya yoksulluk sınırı da 23 bin 600 liraya
çıktı. Gıda enflasyonu aylık %5,15 son 12 aylık artış da %130'u geçmiştir.
Yurttaşların alım gücünün düştüğü bir dönemde Tarım Kredi Marketlerde stok takibi iyi
yapılmadığı için sadece ağustos ayında 13 milyon 88 bin 788 liralık ürünün yerinde imha
edilmiştir.
2022 yılı ayçiçek alım fiyatları bu yıl sırasıyla Tarım Kredi Kooperatifleri, Konya Şeker,
Karadenizbirlik ve Trakya Birlik tarafından hepsinin çiftçi kuruluşu olmasına rağmen farklı
fiyatlar açıklanmıştır. % 40 yağ oranına göre, Trakya Birlik ve Konya Şeker ayçiçek alım
fiyatını 12000 TL/ton olarak açıklarken, Tarım Kredi Kooperatifleri 10750 TL/ton ve
Karadenizbirlik ise 10500 TL/ton olarak açıklamıştır.
Ulusal Süt Konseyi mart ayında 5,70 TL olarak belirlediği sütün litre fiyatını, 15 Mayıs 2022
tarihinden geçerli olmak üzere 7,50 TL olarak belirlemişti. Ulusal Süt Konseyi tavsiye fiyatta
soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılanıyor ve bu kesintilerden dolayı
üreticinin eline net 7,5 lira geçmemesine neden olmuştu. Ulusal Süt Konseyi yine 1 ekimden
geçerli olmak üzere pirim desteğini 20 kuruştan 50 kuruşa çıkararak süt fiyatını değiştirmemesi
üreticide hayal kırıklığına neden olmuştur. 
20 Eylül 2022 tarihli üre gübresi fiyat listesine göre TOROS üre gübresini bayi teslim fiyatı
13850 TL/ton iken İGSAŞ ve GEMLİK GÜBRE’de üre gübresi fabrika çıkış fiyatı 14000 bin
TL olmuştur.
Tarım ve Orman Bakanlığı, dana karkas ve kuzu karkas alım fiyatını, kilogram başına 2 TL
arttırarak 90 TL'den 92 TL'ye çıkardı.
Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) temmuz ayında %1,31 artarken, yıllık bazda
%133,41 oranında yükselmiştir.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Eylül ayında tüketici fiyat endeksi bir önceki
yılın aynı ayına göre %83,45 arttı. Aylık enflasyon Ağustos'a göre yükselişe geçerek %3,08
oranında gerçekleşti. Türkiye’de tüketici enflasyonu yıllık bazda yükselişini 16. aya taşıyarak
son 24 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşmiştir.
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), eylül ayına ilişkin enflasyon verilerine göre enflasyon,
eylülde %5.30 yıllık enflasyon %186.27 olurken, Ocak ayından itibaren enflasyon yüzde
101.63 olarak gerçekleşmiştir.
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